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ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 
CONVITE DE PREÇOS N.° 34/2018 - PROCESSO Nº 11865/2018 

 
Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 09h00min, reuniram-se na Sala de 

Licitações os membros da Comissão Permanente de Licitações e demais presentes abaixo identificados para, em 
quarta convocação, procederem ao recebimento e abertura dos envelopes de documentação e proposta 
apresentados para o Convite supracitado, cujo objeto é a contratação de empresa para Fornecimento de PABX, 
no Município de São Carlos. 

 
Foram convidadas a participar desta licitação as empresas Dito Lourenço, Liga Telecom VIVO, 

Telepol, C. Costa Telefônica, Foneserv, Telestefane, Telectron, GAS Telecom, Redeserv, Jummp Soluções, CSC 
Telecom, Centrais de PABX, Casa do PABX, Nat Net, Sygma, Comutar Telecom, Intel Brás e TeleServ, conforme 
consta do processo Administrativo.   

 
As empresas TELE SERV e NAT NET apresentaram seus envelopes, na forma prevista. 
 
Por ser esta a quarta convocação para esta licitação e tratando-se de demanda importante ao bom 

andamento das atividades da Administração, a Comissão decide prosseguir com o certame. 
 
Os envelopes recebidos foram rubricados pelos presentes. A Comissão procedeu a consulta para 

verificar se as empresas participantes estavam impedidas de licitar ou contratar com a Administração, constando 
que ambas não possuem restrições e podem prosseguir no certame. Abertos os envelopes de habilitação dos 
licitantes, toda documentação apresentada foi rubricada pelos presentes e depois de avaliada, a Comissão 
entende que a documentação de habilitação de ambas encontra-se de acordo com o edital. Entretanto, no que 
tange aos atestados de capacidade técnica, a Comissão irá encaminhar a documentação para a unidade 
solicitante para avaliação e parecer, suspendendo assim a presente sessão.  

 
Em relação aos envelopes de proposta, estes estão lacrados e ficarão custodiados em poder da 

Comissão, até a definição de prosseguimento do certame. 
   
Aberta a palavra, o representante da empresa TeleServ questiona a falta de registro da empresa no 

CREA e as anotações de responsabilidade técnica dos atestados, dentro da validade, apresentados pela empresa 
NatNet. O representante da empresa NatNet informa que apresentou seu registro de profissional junto ao CREA. 

 
Nada mais havendo a constar, lavrou-se esta ata que vai assinada pelos membros abaixo 

identificados da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos e pelos 
representantes presentes, abaixo identificados e será divulgada pelos meios e formas legais, preservando o direito 
de manifestação de quaisquer interessados. 
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